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Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020 
 
Základní údaje o škole 
Název: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov,p.o. 
Právní forma: příspěvková organizace   
Sídlo: Vysoké Mýto-Knířov 11 
           566 01 Vysoké Mýto 
IČO:  709 986 71 
Tel.: 778726743 
e-mail: skola@zsknirov.com 
web: www.zsknirov.com 
 
Ředitelka: Mgr. Monika Bystřická Mandíková 
 
Zřizovatel  
název zřizovatele Město Vysoké Mýto 
adresa zřizovatele B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
 
Školská rada 

Členy školské rady jsou:: 

Mgr. Suchomelová Marta  -  zástupce za školu, předsedkyně školské rady 
MUDr. Petra Kroulíková -  zástupce za rodiče 
Mgr. Stanislava Burešová   -  zástupce za zřizovatele 
 
Charakteristika školy 
 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov  je škola s úplným 1. stupněm. Budova a prostory jsou kapacitně stanoveny na 85 
žáků.  Zřizovatelem školy je město Vysoké Mýto. Škola je umístěna ve velmi klidné části Vysokého Mýta – 
v integrované obci Knířov, kde žije trvale asi 36 obyvatel. Škola je spádovou školou pro 4 okolní vesnice – Knířov, 
Lhůtu, Vanice, Brteč, ale žáci dojíždí celkem ze 7 okolních obcí. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a podpora nadaných žáků. 
V blízkosti školy je pouze jedna větší stavba a to je kostel. Autobusová zastávka pro děti je vzdálena asi 300 m od 
školy. Areál školy je možné rozdělit na 3 propojené části – hlavní budova, hřiště a dětská zahrada. V blízkosti školy je 
parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Hlavní 
budova slouží celému prvnímu stupni. V této budově jsou všechny učebny, knihovna, tělocvična, jídelna a výdejna. 
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto. 
Areál hřiště zahrnuje velké fotbalové hřiště, malé hřiště na vybíjenou a doskočiště. Hřiště mají travnatý povrch. Pro 
všechny děti, ale především pro školní družinu je určena dětská zahrada s prolézačkami, dřevěnými houpačkami, 
tabulí, přírodní učebnou, pískovištěm. Při hezkém počasí slouží pro oddych i pro výuku školní zahrada. Pro aktivní 
využití ve volných chvílích mohou žáci využít dva pevně zabudované stoly na stolní tenis, které se nacházejí na 
školním hřišti. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta. 
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván  
výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna.  
Jednou z priorit školy je využití informačních technologií ve výuce i v běžném chodu školy. Pro výuku nejen ICT ale i 
dalších předmětů je určena 1 učebna s výpočetní technikou s 9 stanicemi. Pro práci žáků jsou další počítače a 



projektory v kmenových učebnách, včetně interaktivního panelu. Dále žáci využívají 11 tabletů, 10 netbooků a 8 
notebooků. Učitelé mají také k dispozici notebooky. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci 
i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy i každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové 
sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Škola po technické stránce 
disponuje kvalitně vybavenými učebnami.  Bylo posíleno wifi pokrytí po celé škole. 
 
Škola je zapojena do projektů: 

 Mléko do škol 
 Ovoce do škol 
 Ekoškola 
 Školní zahrady 
 Pohár vědy 
 72 hodin 
 Zdravé zuby 

 „O bystrého Knířováčka ", jehož vyhodnocení probíhá vždy každý pátek, kdy žáci po celý týden odpovídají na 
tematicky zaměřené otázky a ze správných odpovědí jsou vylosováni tři výherci drobných odměn      

 Recyklohraní, ve kterém sbíráme ve škole použité baterie, třídíme drobný elektroodpad a plníme rozličné 
ekologicky zaměřené úkoly                                                                                                                          

 „ Zvířátka u nás" -  celoroční péče o zvířata (morčata, zakrslý králík, osmáky) v přírodovědeckém koutku, v 
zimě plnění krmítek i krmelce a příprava vánočního stromu pro zvířátka                                                

 Školní celoroční projekt „Indiáni z Knířova“ – propojení mezipředmětového vzdělávání 

Pokračuje spolupráce se školou ze Slovenska. Funguje i spolupráce s okolními malotřídními školami. 
Ve škole je podporována environmentální výchova. Třídíme a sbíráme baterie, elektrospotřebiče, mobilní telefony, 
tetrapaky, papír, hliník.  
 Důraz je kladen i na výchovu ke čtenářství, vzdělávání v oblasti moderních technologií a jazykovou výchovu, kdy se 
anglický jazyk vyučuje již od 1. ročníku.  
Zájmové kroužky: Anglická konverzace, Sportovní hry, Kreativní dílny, Keramický kroužek, Country tance, Florbal 
(spolupráce s florbalovou akademií Olymp Praha), Náboženství. 
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Kapacita je stanovena na 60 dětí a fungují 2 
oddělení. ŠD pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Děti využívají především 
krásné přírodní prostředí v okolí školy – les, rybník. Každodenní činnosti na školní vybavené zahradě umožňují dětem 
všestranné vyžití sportovní i rekreační. ŠD pracuje v kontextu dalších aktivit mimo vyučování a to v zájmových 
kroužcích. ŠD umožňuje docházku všem žákům školy, při plné naplněnosti o přijetí rozhoduje ředitelka školy dle 
přijímacích kritérií. ŠD funguje od 7.00 do 8.00 a od 11.45 do 16.00 hodin. 
Podporujeme neziskové organizace. Každoročně se v naší škole koná sbírka na fond Sidus , Srdíčkové dny , Ježíškovy 
vnoučata – podpora seniorů. 
 
Letošní školní rok byl narušen 11.března uzavřením škol z nařízení Ministerstva zdravotnictví ohledně zamezení šíření 
COVID 19. Škola byla uzavřena od 11.března do 24.května. Výuka byla převedena do distanční formy, kdy se 
využívala aplikace Skype pro vedení online hodin ve všech ročnících. Všem žákům byla nabídnuta k zapůjčení 
výpočetní technika. Od 25. května byla výuka upravena podle Manuálu MŠMT, kdy žáci byli rozděleni do skupin. Byla 
omezena činnost školní družiny a zrušeny všechny zájmové kroužky. V distanční výuce pokračovali pouze 4 žáci, kteří 
byli na konci června přezkoušeni. Byly upraveny vzdělávací plány, jejichž úpravy se promítnou i ve školním roce 
2020/2021. 
 
 

 Sportuj ve škole 
 Škola v pohybu 
 Čtení pomáhá 
 Planeta Země 3000 
 Jeden svět 
 Les ve škole 

 



Personální obsazení 
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 5 učitelek pro 1. stupeň (všechny aprobované), 2 vychovatelky školní družiny a 
školní asistent. Věkový průměr je zhruba 43 let. Na škole dále působí školnice a kuchařka ve výdejně. Ekonomka školy 
je zaměstnána na částečný úvazek a její kancelář je na ZUŠ Vysoké Mýto. Ze zdravotních důvodů byl ukončen 
pracovní poměr s dosavadní ekonomkou a nově zaměstnány mzdová a provozní účetní na základě DPČ. Z tohoto 
důvodu byl zakoupen účetní software. 
 
Školní vzdělávací program 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - TVOŘIVÝ  KNÍŘOVÁČEK  
projednáno ve Školské radě: 16. 5. 2007 
platnost dokumentu od : 1. 9. 2007 
 
 
 

 
 
 
Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Zápis do 1.ročníku proběhl v dubnu 2019 distančním způsobem. K zápisu přišlo 22 dětí. Přijato bylo 20 žáků, nepřijati 
byli 2 žáci. Do 1.ročníku ve školním roce 2020/2021 nastoupí 20 žáků.                                                                   

Celkový počet žáků ve školním roce 2020/2021  by měl být 82 žáků. 

 
UČEBNÍ PLÁN 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník Celkem 

předmě
ty 

Z toho 
DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk jazyková 
komunikace 

 
Český jazyk a 
literatury (38) 
 
Cizí jazyk (11) 

Český jazyk 8 8 
7+
1 

6+
1 

6+
1 

38 3 

Anglický jazyk +1 +1 3 3 3 11 2 

Matematika a její 
aplikace (24) 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 
4+
1 

4+
1 

4+
1 

4+
1 

24 4 

Informační a 
komunikační 
technologie (2) 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika - - - 
0+
1 

1 2 1 

Člověk a jeho svět 
(16) 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 
2+
1 

2+
1 

- - 
16 

(8+4+4
) 

2 

Přírodověda - - - 2 
1+
1 

1 

Vlastivěda - - - 2 
1+
1 

1 

Umění a kultura (12) 

 
Hudební výchova 
 
Výtvarná výchova 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

(5+7) 

 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2  

Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce 
(5) 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová dotace 1 3 3 3 4  14 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Počet žáků v jednotlivých ročnících:  1.ročník   - 16 žáků 
                                                                  2.ročník  – 15 žáků 
                                                                  3.ročník  – 16 žáků 
                                                                  4.ročník   - 15 žáků 
                                                                  5.ročník   - 20 žáků . 
Ve školním roce 2019/2020 bylo zapsáno na naší škole 82 žáků, kdy 5 žáků přestoupilo na naši školu v průběhu 
1.pololetí. 
82 žáků postoupilo do vyšších ročníků.  Žádný žák neobdržel výchovné opatření. 
Z 5. ročníku se zúčastnili 3 žáci přijímacího řízení na nižší stupeň gymnázia ve Vysokém Mýtě a 3 byli úspěšně přijati, 
z toho 2 žáci  byli úspěšní v přijímacím řízení na gymnázium ve Vysokém Mýtě i Litomyšli. 
Na 2. stupeň ZŠ Jiráskova přestoupilo 12 žáků, 5 žáci na ZŠ Javornického. 
 
Během celého roku se žáci účastnili různých soutěží a projektů:  

 ZÁŘÍ 
 Společné setkání s kamarády ze Svítání (1.-2.roč.)  
 Družina –  Lesní olympiáda  
 Celoroční projekt : „ Indiáni z Knířova“ 
 Srdíčkové dny 

ŘÍJEN 

 Účast všech tříd – projekt Záložka do knihy spojuje školy  
 Družina – 72 hodin-pomáhám, protože chci, Drakiáda, kino 
 Výukový program Dravci 
 Hudební vzdělávací program a varhaní koncert 

LISTOPAD 

 Halloweenský karneval  
 Strašidelné odpoledne aneb Škola v jiném světle 
 Videoštafeta Ekoškol 
 Preventivní program Městské policie VM a dobrovolných hasičů. 
 Zahájení plaveckého výcviku 
 Vánoční jarmark 

PROSINEC 

 Hudební pořad "Pan Tau s námi na koncertě" 
 Adventní výlet "Vánoce na zámku" v Doudlebách nad Orlicí  
 Adventní Olomouc 
 Vystoupení v Ledaxu pro seniory 
 Vánoční besídka  

LEDEN 

 Přírodovědný kroužek se účastní soutěže Pohár vědy (leden-duben)  
 Družina – zimní hry, karneval 

 



ÚNOR 

 Projekt Masopust 
 Družina – Knířov má talent  

BŘEZEN – KVĚTEN distanční výuka 

       ČERVEN 

 Dětský indiánský den 
 Rozloučení se školou 

SRPEN 

 Projekt ve spolupráci s AŠSK Vzdělávací dny 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Na škole je vypracován minimální preventivní program. Školním preventistou je Mgr. Helena Mandíková. 
Základním úkolem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových 
projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností 
a zvládání zátěžových situací osobnosti.  
Pro všechny žáky byla v listopadu zorganizována přednáška se zástupci Městské policie VM a dobrovolných hasičů. 
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu o požární ochraně. 
V předmětech prvouka a přírodověda dostali žáci diferencovaně dle věku informace o šikaně, co všechno šikana je, 
jaké chování je nepřípustné, jaké následky šikana může mít, jak se proti ní bránit a jak postupovat víme-li o šikaně. 
Zdravý životní styl byl prosazován především pomocí osobních postojů a příkladu vyučujícího za pomoci řady 
podpůrných akcí. 
Při slohové výuce bylo pamatováno i na oblast prevence, jedná se zejména o témata – alkohol a cigarety, mezilidské 
vztahy, kamarádství. Tato oblast je zařazena do vyučování v předmětech prvouka (1.-3. ročníku) a přírodověda (4.-
5.ročníku).  Dále se prolíná předmětem tělesná výchova (osobní hygiena, režim dne, kompenzační cvičení, aj.) 
Volný čas mohou žáci trávit ve školní družině, která umožňuje docházku od 1. až do 5.ročníku. Aktivity v ŠD směřují 
především na pohyb v přírodě, ochranu přírody a zdravý pohyb. Škola každoročně nabízí mnoho zájmových kroužků, 
které jsou pro žáky nabízeny bezplatně, aby se mohli zapsat všichni žáci bez rozdílného vlivu sociálního prostředí. 
Škola se účastní projektu Zdravé zuby, podporuje a sama organizuje sportovní akce. Okolí školy poskytuje ideální 
podmínky pro poznávání přírody a pěší turistiku. 
Škola spolupracuje s policií ČR, městskou policií a hasiči.  
Ve školním řádě je zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, dále je zde 
zakotvena nepřípustnost projevů vedoucích k šikaně a rasismu. 
Každý žák musí vědět, kam se obrátit o pomoc, že se může s důvěrou obrátit na svého vyučujícího nebo na školního 
preventistu.  
Škola vlastními silami zajišťuje několik zájmových kroužků v odpoledních hodinách. Žáci mají k dispozici školní 
knihovnu, čtenářský koutek a relaxační místnost. 
Tento rok jsme se též registrovali v projektu Nenech to být – NNTB. 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pro účely DVPP byly hojně využívány převážně programy organizované: 
- MAP 
- NIDV Pardubice 
- CCV Ústí n. Orlicí 
- CCV Svitavy 



- CCV Pardubice 
Členové pedagogického sboru v tomto školním roce společně neabsolvovali žádné školení, neboť muselo být zrušeno 
z důvodu pandemie koronaviru. Každý z pedagogů však absolvoval několik školení dle vlastního výběru. 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola své aktivity prezentuje v místním tisku, má aktuální webové stránky, školní Facebook a otevírá se široké 
veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří.   
Pravidelné akce pro veřejnost byly „Škola v jiném světle“ a  „Vánoční jarmark“. Mimo jiné se žáci celé školy 
představili se svým vystoupením na Vánočním jarmarku, který se konal na náměstí Přemysla Otakara II. 
Každý čtvrtek využívá školní prostory – tělocvičnu- místní  osadní výbor. 
 
 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla kontrola zaměřená na BOZP. Kontrola neshledala žádné pochybení. 
 

Ostatní kontrolní činnost 
Proběhla kontrola účetních dokladů, kontrola smluvních vztahů, kontrola z okresní správy sociálního zabezpečení a 
kontrola z VZP. 
Kontroly neshledaly žádné nesrovnalosti či pochybení. 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v příloze č.1 –  hospodaření školy za rok 2019. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
V současné době není škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
Škola je zapojena do projektu ESF. Byla poskytnuta dotace projektu Šablony II Výzvy s projektem „Tvořivý Knířováček 
II „. Projekt byl schválen a od 1.7.2019 do 30.6.2021 bude realizován. 
V rámci Výzvy Šablony II obdržela škola dotaci ve výši 690 619,00 Kč na projekt Tvořivý Knířováček II., registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012119 
Finance budou využity na realizaci aktivit z těchto šablon pro základní školu a školní družinu: 
Školní asistent - personální podpora ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
Projektový den mimo školu 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
Klub pro účastníky ŠD (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, 
badatelský klub) 
Ve školním roce 2019/2020 byly škole poskytnuty sponzorské dary od rodičů žáků. Kromě finančních darů, škola 
obdržela věcný dar týpí v hodnotě 32.tis. Kč, které slouží jako další místo vzdělávacích a volnočasových aktivit žáků. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola není zapojena ani neorganizuje žádné další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů. 
Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů. 
 

 



 
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: 
ZUŠ Vysoké Mýto, Středisko volného času Mikádo, Městská knihovna, Regionální muzeum, Střední pedagogická škola 
Litomyšl (praxe studentů), PPP Ústí nad Orlicí (integrovaní žáci), Autoklub Karosa Vysoké Mýto (dopravní výchova), 
NIDV, CCV (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 
 

V Knířově  18 .8. 2020                                                                 Zpracovala  Mgr. Monika Bystřická Mandíková 
                                                                                                         Předkládá    Mgr.Monika Bystřická Mandíková, 
                                                                                                                                                  ředitelka školy                                                                                               

 

Pedagogická rada projednala dne 24 8. 2020 

Školská rada schválila dne  30.09.2020            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náklady Náklady Náklady
Náklady dotace dotace ostatní

Hlavní Plnění Doplňková Plnění MŠMT (Šablony I)(ŠablonyII)
činnost rozpočtu % činnost rozpočtu %

501 Spotřeba materiálu 64,0 150,0 234,4 68,0 65,0 5,0 12,0

501 Dotační programy města 14,0 14,0 100,0 14,0

502 Elektrická energie, plyn, voda, teplo 260,0 185,0 71,2 185,0

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 125,0 119,0 95,2 119,0

512 Cestovné 2,0 3,0 150,0 2,0 1,0

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 325,0 443,0 136,3 357,0 35,0 1,0 50,0

521 Mzdové náklady 4 146,0 4 154,0 100,2 4 042,0 51,0 61,0

524 Zákonné sociální pojištění 1 410,0 1 368,0 97,0 1 368,0

525 Ostatní sociální pojištění 17,0 17,0 100,0 17,0

527 Zákonné sociální náklady 100,0 103,0 103,0 21,0 82,0

528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
542 Ostatní pokuty a penále 
543 Odpis pohledávky
544 Úroky
546 Dary
548 Manka a škody
549 Jiné ostatní náklady 5,0 2,0 40,0 2,0

551 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.

552 Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj 

556 Tvorba a zúč.oprav.položek 39,0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30,0 161,0 536,7 4,0 3,0 81,0 73,0

559 Tvorba zákonných opravných položek 39,0

2 Dlouhodobý hmotný majetek

Výnosy Výnosy Výnosy
Výnosy dotace dotace ostatní

Hlavní Plnění Doplňková Plnění MŠMT

činnost rozpočtu % činnost rozpočtu % Šablony I Šablony II

601 Tržby za vlastní výrobky  
602 Tržby z prodeje služeb 60,0 60,0 60,0
602 Tržby z  prodeje služeb - použito na platy

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 4,0
612 Změna stavu zásob polotovarů 
613 Změna stavu zásob výrobků 
621 Aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmot. majetku

624 Aktivace dlouhodobeho hmotného majetku  

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
642 Ostatní pokuty a penále 
643 Platby za odepsané pohledávky
644 Výnosy z prodeje materiálu
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku

648 Zúčtování fondů 7,0 7,0
649 Jiné ostatní výnosy 5,0 1,0
662 Úroky 
672 Příspěvek od ÚP
672 Od zřizovatele transf,podíl
672 MŠMT 5 653,0 5 947,0 5 614,0
672 Příspěvek zřizovatele  na provoz celkem 785,0 785,0 785,0

(z toho dotační program města) 14,0 14,0
šablony 138,0 196,0

Účet
Rozpočet 

2019
Výnosy 
město

Náklady 
město

Název položky

Rozbor hospodaření za  rok 2019
Název organizace: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Název položkyÚčet

     C E L K E M   N Á K L A D Y  (CN) 6 498,0 6 758,0 5 613,0811,0 138,0 196,0

( v tisících Kč)

     C E L K E M   V Ý N O S Y  (CV) 6 498,0 6 804,0 857,0 5 614,0 138,0 196,0

Skutečnost 2019
Rozpočet 

2019

Skutečnost 2019

Příloha č.1 

 

Za rok 2019 docílila organizace kladného hospodářského výsledku s přebytkem 45 505,25 Kč.
Tento přebytek je tvořen především nevyčerpanou dotací na energie ( 75 224 Kč), ponížen je o zaútování opravných položek k pohledávce za spol. Enwox ve výši 39 384,10 Kč).
Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení finančních nákladů účtu 501, 512,518 a 558.
Tyto náklady však byly hrazeny z dotačních titulů  Šablony I a Šablony II projektu "Tvořivý Knířováček"I,II.
V tomto roce organizace obdržela finanční dar ve výši Kč 10.000,-- od p. Ivo Beneše a 4.000 Kč od pana Bíbuse.
Částečně byly finance z daru použity na nákup reprezentačních triček školy a zbytek z celkové částky bude využit v dalším období.


